
1. Βασικές Αρχές Ψηφιακού Μάρκετινγκ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (MSC-DM-
BMDM) 
 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βασικές αρχές ψηφιακού Μάρκετινγκ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Υποχρεωτικό 
ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.mst.ihu.gr/courses/MSC-DM102/ 

1.2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

 Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία υπό μορφή    

διάλεξης.  

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε.: 
● Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία 
● Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση 
● Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 

Περιγραφή 
 
Στη διδασκαλία γίνεται χρήση διαφανειών powerpoint. Στο 
εργαστήριο χρησιμοποιείται περιβάλλον ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης λογισμικού. Για την επικοινωνία με τους φοιτητές 
χρησιμοποιείται email και η πλατφόρμα ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  



Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  30 

Εργαστηριακή Άσκηση  20 

Υποστηριζόμενη 

εκπόνηση εργασίας 

35 

Εκπόνηση εργασίας 50 

Μη καθοδηγούμενη 

μελέτη 

50 

Σύνολο Μαθήματος  185 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή 
Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Κατά την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου  ανατίθεται σε 

ομάδες αποτελούμενες από δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές/ες  

η εκπόνηση της τελικής εργασίας (project). H εργασία 

υποβάλλεται περί τα τέλη του δεύτερου δεκαημέρου του 

Ιανουαρίου. Κατά την τελευταία ημέρα του 

χρονοδιαγράμματος φοίτησης λαμβάνει χώρα η τελική 

γραπτή εξέταση.  

Γραπτή εξέταση: 

Η διαδικασία της γραπτής εξέτασης πραγματοποιείται δια 

ζώσης στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην 

Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.  

Στη γραπτή εξέταση ο φοιτητής/α καλείται να επαναλάβει 

τμήματα της εργασίας του ή ενέργειες ανάλογες με αυτές που 

έχει υλοποιήσει στη γραπτή εργασία (project).  

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από το βαθμό του 

project, όμως, αφαιρείται η βαθμολογία των τμημάτων της 

εργασίας στα οποία ο εξεταζόμενος δεν κατάφερε να 

απαντήσει επαρκώς κατά τη γραπτή εξέταση.  

Η βαθμολογία που λαμβάνει η εργασία εκτείνεται στην 

κλίμακα 0,0-10,0 ενώ ως ελάχιστος βαθμός επιτυχίας ορίζεται 

το 5,0. Η βαθμολογική βαρύτητα εκάστης ερώτησης 

προσδιορίζεται ρητά.  

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις  που καλούνται οι εξεταζόμενοι 

να δώσουν, περιλαμβάνουν ανάπτυξη και/ή  εκφορά κριτικού 

λόγου και  διατύπωση  αναλυτικής σκέψης.  

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/ες οφείλουν αμέσως μετά  την 

έναρξη των μαθημάτων να μεριμνούν  έγκαιρα για την 

αναζήτηση   του/της  συναδέλφου τους με τον/την  οποίο/α  

θα συνεργασθούν για την εκπόνηση της εργασίας, και να 

δηλώνουν εγγράφως την επιλογή τους στον υπεύθυνο 

καθηγητή του μαθήματος εντός τακτής προθεσμίας. 

Οδηγίες για την εκπόνηση της εργασίας  αναρτώνται στον 

ιστότοπο του μαθήματος. 

 

 


